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Ofício 006/2021 AD/ABMFR                                       Gravataí, 07 de maio de 2021. 

 

À Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação (ABMFR) inscrita no CNPJ/MF 
sob 47.828.017/0001-03, com sede na Rua São Carlos do Pinhal, nº 324, Bairro Bela Vista, São 
Paulo, SP, CEP 01333-903, é uma Associação, sem fins lucrativos, com prazo de duração 
indeterminado, que representa os médicos brasileiros especializados em Medicina Física e 
Reabilitação, com foco na restauração da função das pessoas, atuando na prevenção, 
diagnóstico e tratamento não-cirúrgico de distúrbios associados à deficiência física. 

A Medicina Física e Reabilitação (Fisiatria) por definição significa o uso de meios físicos 
e outros recursos terapêuticos de reabilitação que existam ou venham a existir, para prevenção, 
diagnóstico e tratamento de doenças ou deformidades e a restauração física, mental, social, 
profissional e econômica máxima possível do paciente. 

Os Títulos de Especialista e de Área de Atuação são emitidos após rigorosa avaliação do 
conhecimento e desempenho dos profissionais, feita pelas Sociedades Brasileiras de 
Especialidades conforme as normas estabelecidas pela AMB. Estes títulos são reconhecidos 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), órgão responsável pela fiscalização e pela criação de 
normas da atividade médica no Brasil (Resolução CFM Nº 1.845/2008). 

A neurofisiologia clínica é a área da medicina, que analisa e registra o funcionamento do 
sistema nervoso por meio da avaliação clínica instrumentada (equipamentos neurofisiológicos). 
Dentro estão as seguintes áreas: neurofisiologia clínica, eletroencefalografia, potenciais 
evocados, eletroneuromiografia e polissonografia; outras áreas de avaliação da função do 
sistema nervoso, como doppler transcraniano, estimulação magnética transcraniana, 
monitoramento intraoperatório e terapia intensiva, também estão relacionadas à neurofisiologia 
clínica. O pré-requisito para a candidatura à área de atuação em neurofisiologia clínica é a 
certificação homologada pela AMB como especialista em: Neurologia, Fisiatria, Neurocirurgia ou 
na área de atuação de Neurologia Infantil. 

Desta forma, a ABMFR vem a declarar, que todo o profissional Especialista em 
Medicina Física e Reabilitação (Fisiatria) com Certificado em Área de Atuação em 
Neurofisiologia Clínica, está apto a realizar exames neurofisiológicos. 

 
 

 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 

    


